
گروه جامعه: با نگاهی اجمالی به نظام سیاسی کشور در می یابیم که احزاب به معنای 
حقیقی کلمه شکل نگرفته اند بلکه گروه های سیاسی به نام حزب در ایام انتخابات موقتاً 
فعالیت کرده و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده ای میان نمایندگان حزبی و 

خود حزب با مردم وجود ندارد.
با این حال آنچه با اما و اگرهای فراوانی مواجه شده، آینده و نحوه فعالیت اصالح طلبان 
و اصولگرایان است. پاسخ به این سوال از آن جهت اهمیت دارد که می بینیم در حال 

حاضر برخی گروه های این دو طیف فعالیت خاصی ندارند و در اخبار سیاسی کمتر 
خبری از آنان شنیده یا دیده می شود. در همین رابطه با چند نفر از فعاالن سیاسی 
اصالح طلب و اصولگرا وضعیت فعالیت آن ها و احزاب را در سیرجان بررسی کردیم...

رسانه جامعه مدنی اسالمی نقد، صداقت، شفافیت  

بررسی وضعیت فعالیت احزاب در سیرجان با نزدیکی به انتخابات مجلس؛ 

نبضسیاسیفعاالنسیاسیضعیفمیزند

فعالیت های زیرزمینی مدلینگ 
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تیترها

  خبر  2

 مدیر فرهنگسرای شهرداری:

جشن بزرگ شهروندی
در مناطق برگزار می شود

  حوادث  5

 حوادث  5

پرت شدن کودک
از قطار شهربازی سیرجان

  خبـر  2  آخر  6

حسینی، رئیس اداره بهزیستی:

افتتاح سالن ورزشی معلوالن
در هفته بهزیستی

  شهـر  3

جامعه  4

 محمدی، فرمانده پلیس راه:

نظارت جدی
بر مسافرت های تابستانی

جهانگیری، معاون اول رییس جمهور:

می خواهند بین مردم و دولت
فاصله ایجاد کنند

  آخر  6

گزارش»نسیم امید« از برخی مشکالت مجموعه بازار دوقلوی سیرجان؛

آسیب به هویت تاریخی بازار

مدیر فرهنگسرای سیرجان از برگزاری جشن بزرگ شهروندی توسط شهرداری به مناسبت دهه 
کرامت در مناطق مختلف شهر خبر داد. 

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان، مهدی بهره مند در این رابطه افزود: 
همزمان با فرا رسیدن دهه کرامت از والدت حضرت معصومه)س( تا میالد با سعادت امام رضا)ع( ...



در کارگاه آموزشی داستان نویسی مطرح شد:
ترکیب تضادها،

داستانی متفاوت پدید می آورد

مقدماتی  )آموزش  داستان  لذت  آموزشی  کارگاه 
معراج  فرهنگی  موسسه  همت  به  داستان نویسی( 
اندیشه گل گهر و با تدریس محمدعلی رکنی، برگزیده 

بخش آتیه جایزه جالل آل احمد برگزار شد. 
به  کارگاه  این  در  موسسه،  این  عمومی  روابط  گزارش  به 
مباحثی پیرامون ایده، طرح، موضوع و تم در داستان نویسی 
اشاره شد. رکنی با اشاره به اینکه خالقیت بستر بسیار مناسبی 
برای نگارش یک داستان در وجود هر نویسنده است، گفت: 
به  باشد می تواند  انسان واقف  ناخودآگاه  به  اگر  نویسنده  یک 
خالقیت برسد. وی از عقل، تجربه، علم و وحی به عنوان ابعاد 
منابع معرفتی نام برد و گفت: هر چه منابع چهارگانه معرفتی 
تخیل  به  می تواند  او  شود  قوی تر  نویسنده  یک  وجود  در 
قدرتمندتری دست یافته و در نتیجه فضای داستانی بهتری را 
خلق کند. این نویسنده سیرجانی تم، ایده، موضوع و طرح در 
داستان را برای مخاطبان شرح داد و عنوان کرد: یک نویسنده 
خوب با بهره گیری از موارد ذکر شده می تواند داستان خالق 
پدید آورد و برای آنکه بتواند داستان خود را در ذهن مخاطب 
ماندگار کند بایستی به تمام »چرا« هایی که در این داستان 
ایجاد می شود واقف باشد. هرچند الزم نیست علت همه این 

چرا ها برای مخاطب روشن گردد. 
را  ناب  های  ایده  آوردن  پدید  برای  اولیه  جرقه  ایجاد  رکنی 
یک عامل مهم در داستان نویسی عنوان و خاطر نشان کرد: 
از  تجربیات خود  از  باید  نویسنده  یک  این جرقه  ایجاد  برای 
قبیل سفر، رنج، شادی، غم و... بهره بگیرد. همچنین بایستی 
چیزهای متضاد را با یکدیگر ترکیب کند و با استفاده از این 
تضادها فضای داستان خود را متفاوت کند و بایستی از کنار 
مسائل ساده به راحتی رد نشود در واقع یک نویسنده موفق 
در  وی  می نویسد.  داستان  خود  ذهن  در  ساده  اتفاقات  برای 
خصوص ویژگی های یک ایده ناب گفت: ایده ای خوب و موفق 
تکراری  به یک داستان قوی منجر شود که  و می تواند  است 
یک  به  باشد،  جذاب  مخاطب  برای  باشد،  باورپذیر  نباشد، 
ویژگی خاص اشاره کند و نیاز جامعه را در بر بگیرد. کارگاه 
پذیرای  هفته  هر  چهارشنبه  و  شنبه  داستان  لذت  آموزشی 
عالقمندان به هنر داستان نویسی در موسسه فرهنگی معراج 

اندیشه گل گهر است.

مدیرعامل گل گهر در مجمع عادی سالیانه 
صاحبان سهام عنوان کرد: 
رتبه نخست کشوری

در زمینه تامین مواد اولیه فوالد و صنعت
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
هفته گذشته در محل سالن غدیر مرکز همایش های وزارت 
کشور برگزار شد. مدیرعامل گل گهر در این جلسه گزارش 
هیات مدیره را به استماع حاضران رساند و به پرسش های 
سهامداران در این زمینه پاسخ داد و از سوی دیگر حسابرس و 

بازرس قانونی شرکت گزارش خود را قرائت کرد.
مهندس جمشید مالرحمان در این جلسه گفت: یکی از ارکان توسعه 
اقتصاد کشور اقتصاد صنایع مادر است که مزیت های نسبی مانند 
وجود ذخایر غنی در کشور دارا است. شرکت گل گهر به عنوان یکی 
از پشتیبان های اصلی صنایع مادر کشور در بحث تولید فوالد و صنایع 

پایین دستی در زنجیره ارزش نقش بسیار تاثیرگذاری دارد.
وی افزود: این شرکت با سهم 33 درصدی در تولید کنسانتره و سهم 
28 درصدی در گندله کشور، 15 میلیون تن کنسانتره و 12 میلیون 
تن گندله تولید می کند و در کشور رتبه نخست را در زمینه تامین 
مواد اولیه فوالد و صنعت دارد. این امر نشان می دهد ارزش این شرکت 
چه میزان است و نقش مهمی در توسعه فوالد و مدیریت بازار مسکن 
دارد.مالرحمان افزود طبق بیانات مقام معظم رهبری، مهمترین محور 

شرکت ها و بنگاه های اقتصادی حفظ و توسعه تولید است.
مدیرعامل شرکت گل گهر در ادامه سخنان خود در تشریح گزارش 
به سهامداران گفت: در سال 1397 شاهد رشد 80 درصدی فروش و 
109 درصدی سود خالص شرکت بوده ایم. در سال 96 فروش ما 5 
هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال 97 به 9 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. شاخص ها نشان می دهد شرکت گل گهر در نوسانات 
نرخ ارز نه تنها دچار شوک نمی شود بلکه به دلیل اینکه محصوالتش 

تابعی از نرخ ارز است اثر مستقیم روی فروش و درآمد حاصله دارد.
وی ادامه داد: البته طبیعی است که باید برای مقابله با تحریم های 
ظالمانه و حداکثر بهره وری از نهاده های تولید و استفاده از بهینه از 
منابع انسانی در عرصه تولید آمادگی داشته باشیم در این راستا جا دارد 
از هیات مدیره، معاونین و مدیران شرکت و همچنین مدیران شرکت 
های هم گروه تشکر کنم که مدیریت بهینه در تولید و باال بردن سود 

و راندمان جز حاصل زحمات این دوستان نیست.
مال رحمان افزود: منابع انسانی ما اصلی ترین منابع ما هستند و توجه 
به توسعه منابع انسانی و مدیریت بنگاه ها با ایجاد نشاط و روحیه در 

نیروی انسانی مهمترین عامل در تحقق اهداف شرکت می باشد. 

خبــر

فرماندهان  هماهنگي  جلسه 
هاي  شهرستان  انتظامي 
آباد،  حاجي  داراب،  ریز،  ني 

رفسنجان، شهربابک، بردسیر، 
بافت و ارزوئیه هفته گذشته در 

سیرجان برگزار شد. 

ایران نژاد در  سرهنگ محمدرضا 
این نشست گفت: هدف از اجراي 
این جلسه تعامل الزم در خصوص 
از  اعم  سازماني  هاي  ماموریت 
تبادل اخبار و اطالعات، اجراي به 
موقع طرح مهار، برخورد با جرائم، 
رزمایش  کاال،  قاچاق  با  مقابله 
و  همکاري  و  آرامش 3  و  امنیت 
همیاري در مواقع بحران و حوادث 
غیرمترقبه می باشد که ادامه این 
روند پیشبرد اهداف سازماني را در 

پی دارد.

افزود: جلسات  انتظامي  مقام  این 
تعاملي بین فرماندهان شهرستان 
در  زیادي  تاثیر  همجوار  هاي 
اقدامات انتظامي و بازده موفقیت 
آمیز ماموریت هاي ناجا دارد و این 
جلسات کمک خیلي زیادي به ما 
می کند تا بتوانیم با هرگونه ناامنی 
و تهدیدات، عکس العمل به موقع 

و سریع داشته باشیم.
کرد:  تاکید  نژاد  ایران  سرهنگ 
بصورت  جلسات  اینگونه  بایستي 
تکلیف و با برنامه ریزي دقیق به 

همه  در  خود  هاي  مجموعه  زیر 
و کالنتري  تخصصي  هاي  پلیس 
و  انتقال  همجوار  هاي  پاسگاه  و 
پلیس هاي تخصصي و پاسگاه ها و 
رده هاي دیگر نیز به هم مرتبط 
و گسترش داده شود و تبادل نظر 
میان  این  در  اگر  و  شود  بیشتر 
و  پیدا  را  آن  شد  قطع  اي  حلقه 
سریعا وصل کرد چرا که هرگونه 
خال و عدم ارتباط می تواند آسیب 
هاي سختي را براي مردم و ناجا 

داشته باشد.

به  بهزیستی  هفته  آستانه  در  خبر:  گروه 
منظور تشریح فعالیت های اداره بهزیستی، 
اداره  رئیس  حضور  با  خبری  نشست 
بهزیستی سه شنبه هفته گذشته در سالن 

شهید فیاض بخش برگزار شد .
با تشریح فعالیت های  دکتر مهتاب حسینی، 
بهزیستی سیرجان گفت: به منظور بهبود وضعیت 
گروههای هدف تحت حمایت بهزیستی فعالیت 
های گسترده اجتماعی، توانبخشی و پیشگیری در 
راستای کمک به رفاه اجتماعی انجام می شود. وی 
در ادامه افزود: در توانبخشی درجه اول حمایت 

درمانی، مددکاری و توانمند سازی در فرد است 
و اگر فرد قابلیت توانمند سازی ندارد به دنبال 

توانمند سازی خانواده آن هستیم.
وی در بحث سالمندی هم بیان داشت: چون 
روند زاد و ولد کاهش یافته است به سالمندی 
پرشتاب وارد شدیم پیش بینی می شود تا 50 
سال آینده به 30 درصد سالمندی خواهیم رسید 
و اقداماتی در خصوص سالمندی از جمله تدوین 
سند راهبردی و طراحی سامانه توان به انجام شده 

است.
حسینی در ادامه  با بیان اینکه یکی دیگر  از 

معضالت جامعه افسردگی است که باعث مشکالت 
زیادی می شود، گفت: ما باید تالش کنیم برای باال 
بردن تاب آوری مردم در مقابل مشکالت، »تاب 
آوري اجتماعي« از مولفه هاي سالمت اجتماعي 
آوري  تاب  مختلف،  دالیل  به  ما  جامعه  است 
اجتماعي اش پایین آمده است و ما شاهد اتفاقات 
ناگواری در آن هستیم. رئیس اداره بهزیستی از 
جلب کمک های خیرین و مردم برای حمایت از 
بهزیستی ابراز رضایت کرد و گفت: اعتماد خیرین 
به این حوزه جذب شده و این مهم رضایت بخش 
است لذا درخواست کنونی بهزیستی مشارکت 

فکری و بسیج همگانی برای کاهش آسیب ُهاست. 
تمام تالش ما در مجموعه این بوده است که در 
راستای شفافیت گام برداریم  و در  شرایط در 
برخی شاخص های سالمت اجتماعی مثل؛ طالق، 
اعتیاد که سنین، کودک آزاری و... مطلوب نیست 
که تالش است در این راستا گام برداریم. دکتر 
مهتاب حسینی به ارزیابی از ادارات برای مناسب 
سازی اشاره کرد و بیان کرد: با پیگیری هایی که 
انجام شده ما بازدید انجام می دهیم و به هر اداره 
یک نمره می دهیم و هر اداره موظف است که 
نواقص را برطرف کند ترجیح بهزیستی نگهداری 
کودکان در خانواده است و حتی االمکان از سپردن 
کودک به خوابگاه ها پرهیز شود. وی در پایان بیان 
کرد در هفته بهزیستی برنامه های مختلف از 
جمله افتتاح سالن ورزشی معلوالن را داریم که 

با همکاری شرکت نظم آوران ساخته شده است.

از  سیرجان  فرهنگسرای  مدیر 
شهروندی  بزرگ  جشن  برگزاری 
توسط شهرداری به مناسبت دهه 
شهر  مختلف  مناطق  در  کرامت 

خبر داد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
بهره مند  مهدی  سیرجان،  شهرداری 
فرا  با  همزمان  افزود:  رابطه  این  در 
رسیدن دهه کرامت از والدت حضرت 
معصومه)س( تا میالد با سعادت امام 

روحیه  ارتقای  راستای  در  رضا)ع(، 
طراوت و شادابی شهروندان و همچنین 
های  مناسبت  و  اعیاد  گرامیداشت 
توسط  شهروندی  جشن  مذهبی، 
مدیریت ارتباطات شهرداری، فرهنگسرا 
و شورای شهر از روز چهارشنبه هفته 
گذشته در کوی دهیادگار آغاز، و این 
روند طبق برنامه زمانبندی اعالم شده، 
در محالت مختلف شهر سیرجان برگزار 

خواهد شد.

وی افزود: در نخستین شب برگزاری 
ساعت 8  از  شهروندی،  بزرگ  جشن 
شامگاه روز چهارشنبه هفته گذشته، با 
استقبال بی نظیر اهالی کوی دهیادگار، 
مسوول دفتر نماینده مردم سیرجان و 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  بردسیر 
حسن خدامی عضو شورای شهر و مدیر 
فرهنگسرای سیرجان آغاز و با اجرای 
برنامه های شاد و متنوع شامل اجرای 
موسیقی زنده، تئاتر، مسابقه شهروندی 

و ... برگزار شد.
مدیر فرهنگسرای سیرجان بیان کرد: 
طبق برنامه زمانبندی، شنبه 12 مرداد 
ماه همزمان با سالروز ازدواج حضرت 

آباده  کوی  در  فاطمه)س(  و  علی)ع( 
و شهرک آب، دوشنبه 21 مرداد ماه 
همزمان با عید سعید قربان در کوی 
ماه  مرداد   29 شنبه  سه  آباد،  مکی 
همزمان با عید غدیرخم در کوی خرم 
آباد و شهرک سمنگان، پنجشنبه 31 

مردادماه همزمان با والدت امام موسی 
و  مهر  مسکن  پارک  در  کاظم)ع(، 
دوشنبه 4 شهریورماه همزمان با هفته 
دولت و در آخرین شب در کوی شهرک 
نصر و مشتاق جشن شهروندی برگزار 

خواهد شد. 

 نسیـم امیدخبـر2

در جلسه فرماندهان انتظامی شهرستان های مجاور مطرح شد؛

تعاملدرراستایماموریتهایسازمانی

شنبه 22 تیـر 1398، شماره 192 ، سال پنجم

حسینی، رئیس اداره بهزیستی در نشست خبری بیان کرد: 

افتتاح سالن ورزشی معلوالن در هفته بهزیستی

بهره مند، مدیر فرهنگسرا خبر داد:
جشن بزرگ شهروندی در مناطق برگزار می شود



گروه شهر: بازار سیرجان تنها بازار دوقلوی 
میراث  و  ملی  آثار  ثبت  به  که  است  استان 
فرهنگی رسیده و دارای قدمت 200 ساله و 
مربوط به دوران قاجار است این  بازار با ارتفاع 
بلند و دهانه ای متناسب با ستون های آجری 
و قوس های جناقی ساخته شده است. خشت 
خام و آجر از مصالح این بنا هستند و تزیین 
روکار نیز از اندود گچ استفاده شده است که 
متاسفانه روزهای خوبی را سپری نمی کند و 
مرمت  و  رسیدگی  دارد.  بسیاری  مشکالت 
بازار موضوعی هست که بارها با حضور میراث 
شهرداری  و  فرمانداری  اوقاف،  فرهنگی، 
بازسازی و احیای آن برگزار  جلساتی برای  
شده است  و ما حصل این نشست ها خروجی 

چشمگیری نداشته است.

 ساخت و ساز جدید در بازار 
در بازدید از بازار با ساخت و سازهای جدیدی 
روبرو می شویم که به هویت تاریخی این بازار آسیب 
زده است. اگر به مغازه ها نگاه کنید برخی عالوه بر 
نوسازی از درهای کرکره ای جدید در بازار استفاده 
کردند در صورتی که این بازار جزو آثار تاریخی است 

قدیمی  صورت  به  باید  و 
مرمت شود که بارها بر سر 
است  شده  بحث  موضوع 
جدی  عزم  از  تاکنون  اما 
فرهنگی  میراث  سمت  از 
برای  ذیربط  های  ارگان  و 
است.  نبوده  موضوع  این 
باعث  که  بعدی  موضوع 
تاریخی  دوستداران  نگرانی 
اطراف  محدوده  است  شده 
بازار است که مورد تعرض 
نمونه  و  است  گرفته  قرار 
طبقه  دو  پاساژ  نمای  آن 
تازه ساز در جنوب بازار مثل 
یک مخرب خودنمایی می 
کند و مشخص نیست کدام 
مسئول در این قضیه باعث 
بخصوص  بازار  به  آسیب 

کاروانسرای ابراهیم شده و حتما اعمال نفوذ و رانتی 
در کار بوده است. 

 سد معبر بی حساب و کتاب
بازار در حال حاضر یکی از مراکز تجاری شهر و 
عرضه کننده ی انواع و اقسام کاالهای مورد نیاز مردم 
است و در واقع یکی از نقاط پرتردد شهرستان است 
و سد معبر نیز از مشکالتی است که تردد را در این 
مکان دچار مشکل کرده است. مغازه ها اجناس خود 
را  تا وسط بازار چیده اند. برخی اجناس خود را در 

جایی  پیاده رو، 
که محل عبور 
پیاده  عابر 
قرار  است 

که  می دهند 
مسدود  باعث 

می شود  مسیر  شدن 
که گاهی اوقات، افراد  برای 
عبور با مشکالتی زیادی از 
قبیل تماس بدنی و سرقت 
می شوند و اگر گردشگری 
بیاید  شهرستان  از  خارج 
مطمئنا متوجه می شود در 
و کتابی  این شهر حساب 

وجود ندارد!

 بوی نامطبوع 
در بازار

شهرستان  زیبنده  اصال  بازار  ظاهری  وضعیت 
 17 خیابان  در  بازار  ورودی  از  نیست  سیرجان 
شهریور که وارد می شوید بوی نامطبوع، زباله ها و 
خراب بودن سنگ فرش های آن باعث کثیف شدن 
لباس مردم شده است همچنین محل پارکینگ 
پارکینگ  نبود  که  است  شده  کسبه  موتورهای 
خودرو در خیابان از جمله مشکالتی  است که در 
این بازار به چشم می خورد و باعث می شود تردد به 
سختی انجام شود و یکی از بغرنج ترین مشکالت 
و  کسبه  برای  بهداشتی  سرویس  عدم  بازار  این 

بافت های  به  برای اجابت مزاج  مسافران است و 
فرسوده اطراف بازار)گاهی سقف بازار( می روند.

همچنین قسمت هایی از سقف بازار تخریب شده 
است و نیاز است که اقدامی صورت گیرد استفاده از 
ایرانیت های فلزی بر سر میدان قسمتی از سقف 
بازار برای ایجاد سایه بان و جلوگیری از آب باران در 
فصل بارندگی به داخل بازار عالوه بر زشت کردن 
این فضا بلکه با گرم شدن هوا و باعث یک خفگی 
در این میدان ها شده است و اگر حادثه ای هم اتفاق 
افتد نه شیر آبی برای آتش نشانی و نه مسیر عبوری 

برای ماشین های آتش نشانی است.
 پرونده قضایی برای برخی از کسبه 

فرهنگی  میراث  سرپرست  علیپور،  محسن 
گفت:  بازار  فعلی  شرایط  خصوص  در  شهرستان 
کردند  نصب  کرکره ای   درهای  که  هایی  مغازه 
آن  برای  قضایی  پرونده  و  کردیم  صورتجلسه  را 
ها تشکیل شده است که برخی از آنها نیز حکم 
صادر شده است و از سال 91 به بعد جلوی  این 
کار گرفته شده است. وی با بیان اینکه تمام این 
است،  بوده   91 تا   86 های  سال  بین  مشکالت 

ادامه داد: از سال 97 برای مرمت بازار 
220 میلیون بودجه مشخص شد 

خصوصی  بخش  مشارکت  با  و 
تومان  میلیون  به 300  نزدیک 
است.  شده  هزینه  آن  برای 
علیپور ادامه داد: این هزینه برای 

عایق بندی پشت بام بازار که در 
حال خرابی بود هزینه شد و به 
صورت کامال سنتی آجر کاری 
شده است و همچنین از سمت 
کوچه تاکسی ها سردر بازار جرو 
نیز مرمت شده است.  و رحیم 
سرپرست اداره میراث فرهنگی 
یک  بازاریان  اگر  است  معتقد 
شورا تشکیل می دادند و نماینده 
آن ها با ما جلسه برگزار می کرد 
حل  مشکالت  این  از  خیلی 
می شد. وی در پایان بیان کرد: 
اواخر  از  بازار  ساماندهی  طرح 

سال 96 توسط مشاور شهرداری انجام شده است و 
جلسات کمیسیون در این خصوص دو هفته گذشته 

برگزار شد. 

 برنامه ویژه برای بازار دارم
محمد محمودآبادی، سرپرست فرمانداری ویژه با 
بیان اینکه بازار دوقلوی شهر یکی از مراکز تاریخی 
و اصلی تجاری در سیرجان است، گفت: بازار، تاریخ 
و هویت یک شهر است حفظ تاریخ پیشینه یک 
شهر ارزشی به اندازه توسعه آن شهر است و از آیتم 
های فرهنگی است.بازار فرهنگ سیرجان و تجاری 
از قدیم محل مراوده و ارتباط رودررو بوده است و 
در شرایط ملی و مذهبی  نقش آفرین بوده است 
و از طرف دیگر بخش اقتصادی جزو کارهای ذاتی 
آن است کسبه از قدیم بودند اصول کسب و کار 

اسالمی کاسبی می کردند.
وی در ادامه افزود: فیزیک ساختمان حکایت و 
تاریخ دارد حفظ یک اثر ملی وظیفه هر مسئولی 
است که تالش کند اثر زیبا و منحصر به فرد را 

حفظ کند.
به گفته محمودآبادی یکی از برنامه هایش توجه 
به بحث میراث و تاریخی شهر به خصوص بازار است  
و در دو ماه اخیر برنامه داشتم که از بازار بازدید 
کنم و از فضای کسب و کار بازاریان و مشکالت 

و معضالت بازار از نزدیک با خبر شوم. 
کلی  مشکالت  به  فرمانداری   سرپرست 
من  مدنظر  که  موضوعاتی  گفت:   و  پرداخت 
آثار  نبردن  بین  از  تاریخی  است حفظ هویت 
گذشتگان است همچنین در رابطه با برق بازار 
که هر مغازه به شکلی کابل کشی کرده است 
که وجه خوبی ندارد است و تابلوهای تبلیغاتی 
زیبا  شکل  یک  و  شوند  سازی  همسان 
بگیرند چون بازار دوقلو یکی از مراکز 

تاریخی شهر ما است .
محمد محمودآبادی معتقد است 
که تاکنون برای حفظ بازار کم کاری 
شده و در اولویت های اول اجرایی 
در سطح شهر نبوده است. وی با بیان 
اینکه در هفته آینده بازدیدی از 
که  کسانی  با  گفت:  دارم،  بازار 
در این زمینه صاحب نظر بودند 
بازدید  از  پس  و  کردم  مشورت 
برنامه  ویژه  جلسه  برگزاری  و 
هایم برای بازار را ارائه می دهم تا 
برنامه هایم را در  رابطه با بازار 
دوقلو که یکی از مراکز توریستی 
صورت  به  را  است  شهرستان 
پایان  در  کنیم. وی  اجرا  مدون 
در  ها  رسانه  کرد:  نشان  خاطر 
کنار مسائل مختلف روز به سراغ 
مسائل فرهنگی بروند و افکار عمومی را برای حفظ 

این میراث آماده کنند.

گزارش»نسیم امید« از برخی مشکالت مجموعه بازار دوقلوی سیرجان؛

آسیببههویتتاریخیبازار

یادداشت

نقدی بر نقد نمایش »کابوس در بیداری«

میالد شهابی نژاد: در شماره هفته پیش نشریه 
پاسارگاد مطلبی با عنوان »تصوری که از سیرجان 
داشتم« با ادعای نقدی بر نمایش »کابوس بیداری« 
به چاپ رسید که اتهاماتی خالی از استدالل را به 
عوامل این نمایش نسبت داد و تأسف انگیزتر اینکه 
جامعه فرهنگی شهر را نیز بی نصیب از این اتهامات 

نگذاشت.
ماداگاسکار، اولین ارتباط و تجربه من از ابراهیم اسدی زیدآبادی بود 
احتماالً سال 85 و در بدو آشنایی من با اهالی تئاتر سیرجان بود کارگردان 
و  بود  انتخاب کرده  برای نشستن  را  تماشاگران در سالن  میانی  نقطه 
بازیگرانش را محاکمه می کرد. در این مدت یک چیز را اگر خوب فهمیده 
باشم این است که نمایشنامه هایی که اسدی زیدآبادی روی صحنه می برد 
در یک زمینه اشتراک دارند آن هم ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی است 
پس تعجبی ندارد که بشنویم او می خواهد »خشم و هیاهو« ی مخصوص 

را روی صحنه ببرد.
نویسنده اصلی این نمایشنامه عالوه بر متن خالق و کم نظیری که نوشته 
در اجرا هم آن را تقریباً به کمال رسانده و مسلماً کار شما مقایسه خواهد شد 
از آنجا که خود من هم همین متن را در دوران دانشجویی کارگردانی کرده 
بودم کامالً متوجه مشکالت فنی و درگیری های تخصصی در جهت به روی 
صحنه بردن این اثر خاص بودم با همه این تفاسیر پس از تمرین چندماهه 
و اقدام جهت دریافت مجوزها، متأسفانه نویسنده محترم اثر از صدور مجوز 
پشیمان شده و دالیلی را برای این اقدام خود بیان کرده که البته می تواند 
محترم باشد این شد که ابراهیم در جهت هدر نرفتن زحمات چندین ماهه 
بازیگرانش چاره اندیشی کرده و درصدد بازنویسی این متن برآمد. هیئت 
بازبین با نگاه حمایتی خود به گروه مجوز اجرای خصوصی داد مسلماً این کار 
با سه بازیگر کم تجربه )اگر نگویم بی تجربه( نقایصی داشت اما این اثر دیگر 
اثر جناب رایانی مخصوص نبود بلکه ظرفی بود از آقای رایانی مخصوص 
که محتویات آن را ابراهیم اسدی پرکرده بود ابراهیم آن را پروبال داده بود 
آسیب ها و دغدغه هایی به روز را همچون بحث روز »حجاب« و »زن« را در 
آن گنجانده بود و شخصیت هایی متفاوت از متن اصلی و اجرای اصلی را 

خلق کرده بود.
پیش از هر چیز باید به این دوست عزیز عرض کنم که احتماالً شما 
نگاهتان نگاه دقیقی نبوده چراکه اگر چندین سال در این شهر زندگی کرده 
و اهل فرهنگ و هنر و رسانه هستید اینجا هنوز بزرگانی دارد که کم از 
باستانی ها و سیرجانی ها ندارد اینجا هنوز زیدآبادی هایی دارد که یا اهل 
شرف هستند و یا شرف اهل هستند اینجا صادقی، جهانگیری، صفار زاده و... 
دارد و شما باید نگاهتان را اصالح کنید چراکه این نگاه آلوده به واژه پایتخت، 

همیشه دیگر هم وطنان غیر تهرانی را آزرده است.
شما  که  گفت  می توان  دیده اید  که  نمایش هایی  کیفیت  مورد  در   
خصوصیت و نگاه مخاطبین دوام دار تئاتر را نیز، هنوز کسب نکرده اید پس 
با عذرخواهی فراوان نمی توان نظرات بدون استدالل و غیر تخصصی شما 
را جدی گرفت هرچند اهالی تئاتر سیرجان معترف اند که نسل جدیدی 
که در چند سال اخیر وارد جامعه تئاتر شهر شده اند بسیار راه طوالنی و 
پرپیچ وخمی پیش رو دارند نکته بعدی اینکه فعالیت اهالی تئاتر سیرجان 
به قول شما در دخمه های کم نور و خاک گرفته دلیل بر عشق و صبوری 
آن هاست نه ضعف و کاستی هنرشان، البته نقدی همیشگی بر مسئوالن 

محترم شهر خواهد بود.

* کارگردان تئاتر

3 شهـر  نسیـم امید

محمودآبادی، سرپرسـت فرمانداری: تاکنون برای حفظ بازار کم کاری شـده و 
در اولویت های اول اجرایی در سـطح شـهر نبوده اسـت. وی بـا بیان اینکه در 
هفتـه آینده بازدیـدی از بـازار دارم، گفت: با کسـانی که در ایـن زمینه صاحب 
نظـر بودند مشـورت کـردم و پـس از بازدید و برگزاری جلسـه ویـژه برنامه 

هایـم را برای بـازار ارائـه می دهم. 

نبـود سـرویس بهداشـتی برای کسـبه 
و مسـافران، نوسـازی جدیـد و نصـب 
بـه  تجـاوز  جدیـد،  کرکـره ای  درهـای 
حریـم تاریخـی بازار با سـاخت پاسـاژ 
دو طبقـه در جنـوب محدوده بازار، سـد 
معبر توسـط کسـبه، بوی نامطبوع در 
بازار، نبود پارکینگ خـودرو در خیابان، 
نمـای زشـت اسـتفاده از ایرانیـت های 
فلزی در سـقف میدان بـازار و ... از جمله 
معضالت مشـاهده شـده در بازار است.

میـراث  سرپرسـت  علیپـور،   
کـه  هایـی  مغـازه  فرهنگـی: 
نصـب  کرکـره ای   درهـای 
کردنـد را صورتجلسـه کردیم 
و پرونـده قضایی بـرای آن ها 

تشـکیل شـده اسـت. 

شنبه 22 تیـر 1398، شماره 192 ، سال پنجم



یادداشت

بازخوانی ادبیات کودک و نوجوان
در ایران
حسین شهابی:

هجدهم تیرماه همزمان با درگذشت مهدی آذر 
یزدی- نویسنده و بازنویس کشورمان- به عنوان روز 
رسمی ادبیات کودک و نوجوان در ایران نام گذاری 

شده است. 
هایی  کتاب  مجموعه  یزدی  آذر  یاد  زنده  از 
های  بچه  برای  خوب  های  قصه   : همچون 
خوب،قصه های تازه از کتاب های کهن،گربه ناقال،گربه تنبل،مثنوی)برای 
بچه ها(،مجموعه قصه های ساده و تصحیح مثنوی مولوی )برای بزرگساالن( 
این نویسنده کودک و نوجوان باقی مانده و او با بیش از بیست اثر در زمره 

پرشمارترین نویسندگان تاریخ ادبیات کودک و نوجوان می باشد.
در یک تقسیم بندی ادبیات کودک و نوجوان را در ایران به چهار دوره 
تفکیک کرده اند .ابتدا دوره قبل از اسالم که آموزش های رسمی به هزاره 
سوم قبل از میالد می رسد و اندرزنامه هایی که برای تربیت شاهزادگان نوشته 

اند در این دوره تبلور ادبیات کودکانه دارد.
دوره دوم ظهور اسالم تا مشروطه را شامل می شود که در قرن چهارم 
هجری طالبوف تبریزی کتاب احمد را برای بیان و طرح اندیشه های پرورشی 
و استفاده از نابسامانی آموزش و پرورش و آگاه ساختن کودکان و نوجوانان 
نوشت . در همین دوره ابو عبداهلل جمشیدی 500 قصه  و افسانه عامیانه 
را جمع آوری کرد و خلق شاهنامه در این دوران یکی از شاهکارهای ادب 

فارسی است که پس از آن بازنویسی هایی هم برای کودکان شده است.
دوره سوم که از مشروطه تا انقالب اسالمی را شامل می شود پس از 
چهاردهم مرداد 1324 که فرمان مشروطه صادر شد نقطه عطفی در حیات 
اجتماعی ایران شد و پس از آن ایران به صنعت چاپ دست یافت  و گسترش 
اندیشه های آزادیخواهانه و نوشدن اندیشه های تربیتی و تاسیس مدارس 

جدید باعث شد تا کودکان محور نوشتن شوند.  
از مهمترین رویدادهای ادبیات کودک و نوجوان پس از پیروزی انقالب 
اسالمی می توان به : برگزیده شدن کتاب های کانون در جشنواره کتاب 
سال 1362 ، انتشار قصه های مجید توسط هوشنگ مرادی کرمانی ،انتشار 
پرشمار کتاب نخل مرادی،پیدایش آثار درخشانی از احمدرضا احمدی به 
عنوان نماینده نسل پیشتاز در فانتزی نویسی کودکان و دریافت جایزه 
شورای کتاب، خلق آثاری توسط ناصر کشاورز،محمد کاظم مزینانی، بروز 
تصویرگرانی همچون : بهزاد غریب پور و نسرین خسروی،تاسیس خانه 
ترجمه کودکان و نوجوانان،انتشار روزنامه آفتاب گردان،انتشار شش جلد 
کتاب تاریخ ادبیات کودکان در دهه هشتاد و ظهور و بروز شاعران نویسندگان 

جوانی در عرصه ادبیات کودکان اشاره نمود. 
در بین استان های کشور کرمان ، تبریز و شیراز مثلث طالیی سه شهری 
هستند که جایگاه و پایگاه ویژه ای در تقویت بنیان های اندیشگی و تولید 
آثار و معرفی چهره های نویسنده و شاعر کودک و نوجوان داشته و دارد و 
از جمله چهره های موثر و نام آشنای ادبیات کودک و نوجوان دیار کریمان 
می توان از : زنده یاد همایون صنعتی زاده، هوشنگ مرادی کرمانی، احمد رضا 

احمدی، افسانه شعبان نژاد، شهرام شفیعی و... یاد کرد. 
موسسه خانه ادبیات دیار کریمان یکی از مهمترین و شاخص ترین فعالیت 
های خود را پرداختن به ادبیات کودک و نوجوان قرار داده و به صورت مستمر 
به این عرصه خواهد پرداخت و دست خود را به سوی شاعران و نویسندگان و 

تصویرگران و ناشران کودک و نوجوان دراز می کند.

 *مدیر خانه ادبیات

 نسیـم امیدجامعه4

گروه جامعه: با نگاهی اجمالی به نظام سیاسی 
کشور در می یابیم که احزاب به معنای حقیقی 
کلمه شکل نگرفته اند بلکه گروه های سیاسی به 
نام حزب در ایام انتخابات موقتاً فعالیت کرده و 
بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده ای میان 
نمایندگان حزبی و خود حزب با مردم وجود ندارد.
با این حال آنچه با اما و اگرهای فراوانی مواجه 
و  طلبان  اصالح  فعالیت  نحوه  و  آینده  شده، 
اصولگرایان است. پاسخ به این سوال از آن جهت 
اهمیت دارد که می بینیم در حال حاضر برخی 
گروه های این دو طیف فعالیت خاصی ندارند و 
در اخبار سیاسی کمتر خبری از آنان شنیده یا 
دیده می شود. در همین رابطه با چند نفر از فعاالن 
سیاسی اصالح طلب و اصولگرا وضعیت فعالیت 

آن ها و احزاب را در سیرجان بررسی کردیم.

 نسل اول انقالب ساختار گریز بودند
پیمان افصحی، دبیر حزب اعتماد ملی استان کرمان 
گفت:  سیرجان  در  اصالحات  وضعیت  با  رابطه  در 
اصالحات در سیرجان دو مشکل پیش رو دارد یکی از 
آنها مبتالبه کشوری است و به نظارت استصوابی شورای 
نگهبان و عدم اطمینان کامل از تائید شدن کامل نامزد 
مورد نظر باعث شده برنامه ریزی و فعالیت حول یک 
نامزد با شک و تردید انجام شود و مشکل دیگر که به 
عملکرد اصالح طلبان سیرجان برمی گردد عدم کار 
تشکیالتی نسل اول انقالب و به دنبال آن سرخوردگی 
نسل بعدی است که اگر با توجه به زمان باقی مانده  
حول یک محور مشخص متحد شوند امکان حضوری 

تاثیرگذار جدای از نتیجه در انتخابات خواهند داشت.

این فعال سیاسی اصالح طلب درباره احزاب ادامه داد: 
بطور کلی احزاب و نهادهای مدنی در چارچوب جامعه 
مدنی تعریف می شوند هر چه جامعه مدنی قوی تر باشد 
احزاب واقعی تر و تاثیرگذارتر خواهند بود. پس از امضای 
فرمان مشروطیت احزاب نتوانستند تشکیل شوند و اگر 
شدند مجالی برای فعالیت پیدا نکردند و پس از انقالب 
شاهد شکل گیری احزاب فراگیر بودیم اما به دلیل نوپا 
بودن بستر آن که همان جامعه مدنی است هنوز به بلوغ 

نرسیده است و زمان نیاز دارد. 

 کار تشکیالتی نداریم
طلب  اصالح  سیاسی  فعال  پورشهسواری؛  فاطمه 
دراین باره گفت: مشکل اصالحات درسیرجان این است 
که چارچوب و روش مشخصی ندارند و ما در سیرجان 
کار تشکیالتی نداریم. وی ادامه داد: تفکر اصالح طلبی 
خیلی تفکر ریشه داری است و عالقه مردم به آن زیاد 
است ولی در انجام روش ها ضعف هایی داریم و برنامه 

ریزی درستی ندارند.

 اصولگرایی و اصالح طلبی
 ناموفق بوده است

معین ضابطی، از فعاالن اصولگرا و عضو هیات علمی 
دانشگاه در خصوص شرایط فعلی فعالیت اصولگراها 
در شهرستان گفت: تجربه 40 ساله نشان می دهد که 
تجربه اصولگرا و اصالح طلب ناموفق بوده است و مردم 
به این مسائل اعتماد ندارند و این دو حزب در نزد افکار 
عمومی ارزش ندارند. وی با بیان اینکه سیرجان هم تابع 
مسائل کشور است، افزود: این دو حزب سال ها فرصت 
داشتند تا نام نیک در ذهن مردم باقی بگذارند و نزد 

افکار عمومی این دو جریان مسئول حال فعلی آن ها 
هستند.

به گفته وی ورود جوانان به صحنه و ایجاد فضای 
جدید و گفتمان نو در همه حوزه ها ارائه شود و اگر 
تجربه شکست خورده اصولگرایی و اصالح طلبی با نام 
های جدید ارائه شود 40 سال آینده همین مشکل 
خواهد بود. وی ادامه داد: ایده نو، فکر نو در ژاپن و 
سنگاپور، هند و مالزی  که بسیار از ما عقب تر بودند 
را نجات داده است و اگر جوان گرایی کنیم و الگوی 
»ما می توانیم« در ایران اجرا شود ایران هم می تواند 

سنگاپور، مالزی، ژاپن و ... شود. 

 احزاب در سیرجان
وضعیت خوبی ندارند

محمد معتمدی زاده، از فعاالن اصول گرای شهرستان 
در این باره می گوید: اگر احزاب اصولگرا و اصالح طلب 
فعالیت کنند درنهایت به نفع نظام است اما در سیرجان 
وضعیت خوبی ندارند چون نخبه ها و فرهیختگان که 
حرفی برای گفتن در زمینه های سیاسی، اقتصادی، 
اجتماعی و ... داشتند کنار رفتند. وی ادامه داد: احزاب 
وقتی خوب است که ایجاد تفکر و رقابت سالم کنند اما 
با توجه به مجلس االن توقعات مردم برآورده نشده است 
که باعث بی اعتمادی مردم نسبت به احزاب شده است. 
 وی ادامه داد: چیزی که به نظر می آید عموم مردم 
کاری به حزب ندارند و متاسفانه برای تقویت احزاب 
اتفاق مثبتی نیفتاده است و نیاز است که از غرض ورزی 
و بداخالقی ها دوری کنیم و رقابت سالمی به وجود 
بیاید و اگر اصولگرایان و اصالح طلبان نسبت به خط 
انقالبی عمل کنند که مطالبه رهبری هم هست نتایج 

خوبی به دست می آید اما در سیرجان احزاب وضعیت 
خوبی ندارند. 

 فعال
همه چیزمان به همه چیزمان می آید

رضا مسلمی زاده، روزنامه نگار اصالح طلب در این باره 
می گوید: بخشی از مشکل اصالح طلبان در سیرجان به 
مشکالت این جناح سیاسی در کل کشور برمی گردد و 
این مشکل هم امروزی نیست از همان دوم خرداد که 
اصالح طلبان در قالب گروه های هجده گانه دوم خردادی 
جبهه ی اصالحات را تشکیل دادند، این مشکل وجود 
داشت؛ همان تنوع و گستردگی بی حد و حصری که 
حجاریان از آن با تعبیر »بین العباسین« یاد کرد و بنده 
هم چند باری درباره اش نوشته ام. این تکثر در کنار 
این  اصلی  سران  که  عملی«  و  نظری  »تذبذب های 
جناح از جمله سیدمحمدخاتمی گرفتار آن هستند، 
در سطوح خرد استانی و شهرستانی هم نفوذ کرده و 
عمال در مواقعی این جناح سیاسی را به گروهی فاقد 
پرنسیب تبدیل کرده است. این گروه گاهی نمی داند قرار 
است چه چیز را اصالح کند و بیشتر به ایجاد تغییر از 
مسیرهای آرام و مسالمت آمیز به عنوان روشی در برابر 

روش های خشن و قهرآمیز و انقالبی نظر دارد.
به گفته وی ضعف و فقر تشکیالت هم که آفت 
همه احزاب و گروه های سیاسی است، هرچه از مرکز 
دورتر می شویم، بیشتر به چشم می آید. این تشکیالت 
نیم بندی که هر از گاهی در سیرجان شاهدش هستیم، 
عالوه بر این که کارایی الزم را ندارد، فاقد مشروعیت 
دموکراتیک هم هست. هنوز در این تشکیالت موسمی 
که معموال چندماهی مانده به انتخابات پا می گیرد، 

شیخوخیت و ریش سفیدی و تعارف و تکلف حرف اول 
را می زنند. نتایجی هم که تاکنون از این تشکیالت بیرون 
آمده، چندان قابل قبول نبوده و اعتراض بخش هایی از 

بدنه ی اصالح طلبان را در پی داشته است. 
مسلمی زاده در ادامه تاکید کرد: دو راه وجود دارد: 
اینکه این وضعیت را همین طوری که هست  یکی 
قبول کنیم و عواقب و نتایج نامطلوب و زیانبارش را 
بپذیریم یا اینکه به بازسازی تشکیالتی و معرفتی آن 
کنونی  در شرایط  مفرطی که  بی عملی  اقدام کنیم. 
همه ی بخش های جامعه را در بر گرفته، برای جامعه ی 
اصالح طلبان سیرجان هم افقی روشن را نمی نمایاند. اما 
همیشه نمی توان ناامید بود. گاهی به قول حافظ مردی 
همه ی  که  می کند  کاری  و  می آید  برون  خویش  از 
احتماالت پیشین را به کناری می نهد و نامحتمل ترین 
زایشگاه  و  زادگاه  را رقم می زند. دوم خرداد که  امور 
اصالح طلبان است، خود چنین اتفاق نامحتملی بود که 

همه ی محاسبات را به هم ریخت.
مشکل  من  کرد:  نشان  خاطر  نگار  روزنامه  این 
اصالح طلبان در سیرجان را در بستر کلی این جناح 
شهرستان  سطح  در  البته  کردم.  ارزیابی  سیاسی 
روحیات افراد هم موضوع قابل تاملی است. جست وجوی 
پاسخ هایی برای پرسش هایی نظیر اینکه؛ چه تعداد 
اصالح طلب در سیرجان داریم؟ چند نفرشان پای کار 
هستند؟ آنها تا چه حد با مفاهیم کم وبیش درآمیخته با 
سنت اصالح طلبی در ایران آشنا و همراه هستند؟ نفوذ 
اجتماعی آنان در بین اقشار اجتماعی به لحاظ فردی و 
گروهی چقدر است؟ و... می تواند به موضوعی پژوهشی 
از وضعیت  برای رهایی  را  تبدیل شود و ای بسا راه 

نامطلوب فعلی بگشاید.

بررسی وضعیت فعالیت احزاب در سیرجان با نزدیکی به انتخابات مجلس؛ 

نبضسیاسیفعاالنسیاسیضعیفمیزند

رضا مسلمی زادهمحمد معتمدی زادهفاطمه پورشهسواریپیمان افصحی معین ضابطی

شنبه 22 تیـر 1398، شماره 192 ، سال پنجم



زنده گیری 57 حلقه مار
از خردادماه در سیرجان

ابتدای خرداد ماه تاکنون 57 حلقه  از  گروه حوادث: 
مار سمی در واحد های مسکونی و خودرو ها در سطح 

شهر  سیرجان زنده گیری شد.
با  سیرجان  نشانی  شهرداری  آتش  عمومی  روابط  مسئول 
اعالم این خبر گفت: زنده گیری 57 حلقه مار مارهای زنده 
انسانی  جوامع  از  دور  به  و  طبیعی  محیط  در  شده  گیری 

رهاسازی شدند تا آسیبی به مردم نرسانند.
و  است  نزدیک  تابستان  فصل  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی 
می  افزایش  انسانی  های  محیط  در  مارها  حضور  احتمال 
واحدهای  مار در خودروها،  افزود: در صورت مشاهده  یابد 
را  حیوان  این  دقت  با  انسان  ها  تجمع  محل  و  مسکونی 
تعقیب و محل دقیق استقرار آن را شناسایی کنند تا آتش 
نشانان پس از رسیدن به محل مار را صید کنند. وی گفت: 
مردم پس از مشاهده مار و دیگر جانداران خطرناک قبل از 

هر اقدامی با تلفن 125 آتش نشانی تماس بگیرند.

پلمپ چهار مغازه و منزل
فروش مواد مخدر

گروه حوادث: فرمانده انتظامي شهرستان در این باره 
دادستان  قضایی  دستور  به  انتظامی   ماموران  گفت: 
شهرستان دوباب مغازه و دو منزل مسکونی فروشنده 

مواد مخدر را شناسایی و پلمپ کردند.
افراد  افزود:  ادامه  در  نژاد  ایران  رضا  محمد  سرهنگ 
دستگیر  شده پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی 
گفت:  ادامه  در  وی  شدند.  داده  تحویل  قضایی  مراجع  به 
نیروي انتظامي با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر 
برخورد قاطع و قانوني خواهد کرد و اجازه فعالیت به آنان 

را  نخواهد داد.

کشف 200 بوته خشخاش
ماموران پاسگاه انتظامی بلورد 200 بوته خشخاش را 

کشف کردند. 
ماموران پاسگاه بلورد در جریان قرار گرفتند که فردی در 
یکی از روستاهای چهارگنبد در مزارع کشاورزی خود اقدام 
باغ  این  محل  به  ماموران  است.  کرده  خشخاش  کشت  به 
مراجعه و بوته های خشخاش را کشف کردند در این رابطه 

یک نفر دستگیر شد.

خبــر

تحویل دلیجه به محیط زیست
گروه خبر: یک بهله دلیجه توسط یکی از همشهریان هفته گذشته به 

اداره محیط زیست شهرستان تحویل داده شد.
گفت:  زیست  محیط  حفاظت  اداره  عمومی  روابط  مسئول  خزیمه،  صادق 
یک بهله دلیجه که در کوچه ای رها شده بود از سوی محمد محیاپور یکی 
در  وی  شد.  داده  تحویل  زیست  محیط  اداره  به  و  شد  پیدا  شهروندان  از 

که  پرندگان  این  افزود:  ادامه 
شده  جسمی  ضعف  دچار 
مراقبت های  مرکز  به  بودند 
در  واقع  وحش  حیات  موقت 
زیست  محیط  حفاظت  اداره 
تا  شدند  منتقل  سیرجان 
نظر  زیر  رسیدگی  ضمن 
در  وحش  حیات  دامپزشک 
باز  طبیعت  به  کامل  سالمت 

گردد.

گروه حوادث: خبر » قتل جوانی با چاقو توسط 
برادرش چهارشنبه گذشته در شهرک سمنگان 
شهروندان  به  گذشته  هفته  که  بود  شوکی   »
چند  نیز  گذشته  سال  در  شد.  وارد  سیرجانی 
درگیری منجر به قتل اتفاق افتاد که سر منشا 
آن ها اختالفات خانوادگی بود. موضوعی که نیاز 
به توجه زیاد دارد، در خانواده که محل آرامش 
که  می افتد  اتفاقاتی  چه  است  افراد  امنیت  و 
به  منجر  و  می آید  پایین  افراد  تحمل  آستانه 

فاجعه جبران ناپذیری می شود.
اختالفات  خصوص  در  روانشناس  فرهادی،  آذر 

خانوادگی بیان کرد: به نظر می رسد یکی از مهمترین 
مطلوب  ارتباطات  نبودن  ها  خانواده  این  در  عوامل 
اعضای خانواده و نداشتن مهارت حل تعارض و فن 
گفتگو است از دیدگاه یادگیري اجتماعي و با استفاده 
از نتایج تحقیقات می توان گفت که وجود اختالف و 
خشونت در بین والدین یا والدین و فرزندان، به عبارت 
دیگر مشاهده خشونت باعث یادگیري رفتار نابهنجار 

در فرزندان می شود.
این روانشناس معتقد است: رفتار خشونت آمیز افراد 
در  و  یاد گرفته می شود  ابتدا در خانواده  در جامعه 
جامعه به اجرا درمی آید. در این دیدگاه تاکید بر این 

است که بچه ها رفتارهای مختلف را از طریق مشاهده 
مستقیم و تقلید رفتارهایی که دیده اند، یاد می گیرند. 
نتایج نشان داد بچه هایی که بدرفتاری را تجربه کرده 
یا تماشاگر خشونت بوده اند، آمادگی بیشتری برای 
بخشی  آگاهی  گفت:  وی  دارند.  رفتارها  این  تقلید 
های  نزاع  کاهش  در  موثری  راهکار  ها  خانواده  به 
خانوادگی است به اینصورت که در صورت مشاهده 
به  حتما  خانواده،  عضو  یک  در  نابهنجار  رفتارهای 
یک مشاور، روانشناس و یا روانپزشک مراجعه شود تا 
اقدامات درمانی صورت گیرد و از تشدید آن اختالل 

پیشگیری شود.

گروه خبر: چهارشنبه گذشته پسر بچه ده ساله سوار بر قطار شهربازی سیرجان، 
در حین حرکت از روی آن به پایین پرت می شود و با حضور اورژانس 115 به 

بیمارستان امام رضا)ع(منتقل می شود.
مهدی باسفهرجانی، مسئول روابط عمومی اورژانس 115 در این خصوص به نسیم 
امید گفت: این حادثه چهارشنبه شب گذشته در شهربازی رخ داد و بچه 10 ساله 
در حین استفاده از قطار به بیرون پرت می شود که با حضور پرسنل اورژانس و 
معاینات اولیه پسر بچه آسیب جدی ندیده بود اما برای بررسی و معاینات بیش تر، 

کودک به بیمارستان امام رضا)ع( منتقل می شود.
پاسخگوی حوادث مالک دستگاه است 

میرمخلصونی، رئیس اداره استاندارد در باره استاندارد وسایل شهربازی سیرجان 
گفت: سال گذشته بازرسی صورت گرفت و برخی دستگاه ها از مدار خارج و مابقی 
تا یک سال مجوز فعالیت دارند کار کنند. وی با بیان اینکه مدت اعتبار آن یکسال 
بوده است، افزود: باید بهره بردار یا پیمانکار دستگاه برای تاییدیه استاندارد 
دستگاه خود اقدام کند درغیر اینصورت با آن برخورد می شود و زمانی که به 
دستگاه پروانه داده می شود باید اپراتور آن گواهی های الزم را داشته باشد و در 

مدت استفاده دستگاه در کنار آن باشند.
رئیس اداره استاندارد درادامه افزود: طبق بررسی که شده است ترن هوایی تا 
98/12/28 اعتبار دارد اما قطارکودک اطالعاتی از آن نیست که باید از اپراتور آن 
پرسید که اگر پروانه آن تمدید شده باشد که هیچ و اگر نه با آن برخورد می کنیم. 
میرمخلصونی در ادامه افزود: بحث استاندارد شهربازی بازرسی از واحدهای تحت 

پوشش استاندارد است و اگر حادثه بیفتد مسئولیت با مالک آن دستگاه است.
مرتضی احمدی: امروزه بسیاری 
از تولید کنندگان، فروشندگان و 
سودجویان در زمینه مد و لباس 
بدون هیچ نظارتی در یک روند 
نظارت  بدون دخالت،  و  طبیعی 
یا هدایت هیچ مرجعی و پرداختن 
به ابعاد گوناگون مد ایرانی اسالمی 
و الزامات و اقتضائات مربوط به آن توانسته اند تغییراتی 
در سبک پوشش مردم ایجاد کنند. اگرچه مسأله مد و 
لباس تنها مربوط به زنان نیست اما به دلیل حساسیتی 
که پوشش زنان بعد از انقالب با توجه به رویکرد دینی 
خود پیدا کرده، می توان گفت اصطالح »مد« تقریباً به 
پوشش بانوان معطوف و محدود شده است، گویا آقایان در 
این زمینه چندان هدف گذاری نشده اند و پوشش ایشان 
نیازمند پژوهش در این زمینه نیست. بدین ترتیب بود که 
صنعت بومی مد و به تبع آن پدیدة مدلینگ به منزله ی 
فعالیت حرفه ای مدل ها، در قالب جریان های اجتماعی 
مطرح شد. البته شهر ما نیز از این قائده خارج نیست 
و در این میان می بایست به فعالیت های زیرزمینی حرفه 
مدلینگ به صورت غیرقانونی در قالب نمایش های زنده مد 
-مد لباس- اشاره کرد که نخست در محافل خصوصی با 
جمع مدعوین خاص برگزار می شود؛ دخترانی که مدل 
می شوند، لباس هایی را به طور زنده به نمایش می گذارند. 
هدف این گونه مراسم بیش تر ارائة لباس هایی از برندهای 
خارجی و حتی داخلی بوده که اجرا و عکاسی می شوند. با 
رواج شبکه های اجتماعی، مسیرهای ارتباطی نوینی تبلور 
و توسعه یافته. فعالیت های زیرزمینی به تدریج به روی 
زمین آمده اند و اجراها و ارائه ها در قالب بروشور و کاتالوگ 

در فروشگاه ها نمودار شده اند و عکاسی مدلینگ خیابانی 
و برخی جریان های دیگر نیز بروز یافته و متاسفانه حرفه 
مدلینگ رسمیت پیدا کرده است، آرایشگاه های زنانه نیز 
از این مدل ها برای کامل سازی کاتالوگ خود و ارایه به 
مشتریان استفاده می کنند که می توانند آثار مخربی را به 

همراه داشته باشد.

  مخالفت خانواده با مدلینگ شدن
 سارا یکی از مدل هایی است که در این زمینه فعالیت 
دارد، او می گوید : 185 سانتیمتر! قد وی است، هیچ گونه 
عمل زیبایی انجام نداده است و یکی از قدیمی کارهای این 
حرفه به شمار می آید، به گفته ی وی مدلینگ به معنای 
واقعی در ایران وجود ندارد و در آینده نیز به جایی نخواهد 
رسید. او فارغ التحصیل رشته معماری است و به خاطر 
فضای هنری که دارد با خیلی از رشته های هنری آشنا 
است، در ابتدای دانشجویی به خاطر استایلی که داشته 
خیلی از بچه های دانشگاه به خصوص آن هایی که در 
رشته  عکاسی بوده اند از وی می خواستند برای پروژه های 
آن ها مدل باشد تا اینکه به پیشنهاد یکی از آتلیه های 
عکاسی که با خانواده اش آشنا بوده پایش به این حرفه باز 
شده و برای اولین بار در یک روز  100 هزار تومان پول 
دریافت کرده است و این اولین گام برای قراردادهای بعدی 
به شمار آمده است. وی در خصوص مخالفت خانواده با 
این حرفه می گوید: خانواده اصال راضی نمی شد اولش فکر 
می کرد حاال چند جایی پیش دوست و آشنا رفتم و دارم 

به صورت تفریحی به موضوع نگاه می کنم . 

 مدلینگ با فرهنگ ما همخوانی ندارد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان 
سالهای  در  لباس  و  مد  گفت: جشنواره  رابطه  این  در 
پیرامون  فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  توسط  گذشته 
رسیدگی به وضعیت مد و لباس به دبیرخانه کارگروه مد 
و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شد که با 
استفاده از ظرفیت های موجود در جشن های فرهنگی و 
هنری، خصوصا هنرمندان نخبه در این زمینه وضعیت مد 
و لباس ایرانی اسالمی را تهیه و سروسامان دهند  و مقرر 
شد بر اساس قانون مجلس شورای اسالمی، وزارت ارشاد 
به عنوان دستگاه متولی با استفاده از ظرفیت های موجود 

خود در این زمینه، ساماندهی آن را عهده دار شود. 
پورمحسنی در رابطه با اهداف ساماندهی وضعیت مد و 
لباس افزود: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در این راستا 
برنامه های متعددی را تدارک دیده و هدف خود از اجرای 
آن را حمایت از طراحان و تولیدات ایرانی، ترویج الگوهای 
بومی و ملی مد و لباس، هدایت بازار تولید و عرضه پوشاک 
بر اساس طرح ها و الگوهای داخلی و ترغیب عموم مردم 
به پرهیز از انتخاب و مصرف الگوهای بیگانه و غیر مانوس 
در توسعه و ترویج سطح زندگی ایرانی اسالمی  می داند. 
متولی اداره ارشاد شهرستان سیرجان  بیان کرد: مدلینگ 
در جامعه ما با فرهنگ عرفی و شرعی اسالمی همخوانی 
ندارد و مخصوص کشورهای غربی است، من هم تابع این 
سیستم هستم چون سازوکاری برای آن تعریف شده و  به 
لحاظ قانونی، عرفی و شرعی چنین چیزی برای کشورهای 
اسالمی وجود ندارد. وی در پایان گفت: طی یکی دو سال 
گذشته میزبانی جشنواره مد و لباس استان کرمان به 
شهرستان زرند واگذار شده و با مشارکت ادارات سطح 

استان این مهم در حال اجرا است. 

در پی »قتل برادر توسط برادر« مطرح شد؛

عاملدرگیری،نداشتنمهارتحلمشکالتاست

5 حوادث و گوناگون شنبه 22 تیـر 1398، شماره 192 ، سال پنجم نسیـم امید

فعالیت های زیرزمینی مدلینگ 

پرت شدن کودک از قطار شهربازی

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
نظر به اینکه آقای عنایت اله آقابیگی پور به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای 
سند مالکیت تصرفات مفروز خود تحت پالک 1714 فرعی مجزی شده از 334 اصلی واقع در بخش 36 کرمان اراضی بدرآباد آگهی 
نوبتی آن منتشر و اینک به استناد تبصره ماده 13 را نموده که قانون و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر آگهی تحدید حدود 
بصورت اختصاصی به شرح ذیل منتشر میگردد: پالک 1714فرعی از 334 اصلی آقای عنایت اله آقابیگی پور ششدانگ خانه به 
مساحت 334/60  متر مربع واقع در سیرجان اراضی بدرآباد بخش 36 کرمان عملیات تحدید حدود ساعت 9 صبح روز سه شنبه 
مورخه 98/5/15 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد، لذا بدینوسیله به مالک و مجاورین و صاحبان حقوقی ارتفاقی در پالک فوق 
اعالم می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حاضر و چنانچه به تحدید حدود یا حقوق ارتفاقی اعتراض 
دارند از تاریخ تنظیم صورتجلسه تحدید حدود به مدت 30 روز اعتراض خود را کتبا به این واحد ثبتی تسلیم و رسید دریافت نمایند 
و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست الزم در این خصوص به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی آن را به اداره 

ارائه نمایند.  تاریخ انتشار: شنبه 98/4/22 - محمدآرمانپور-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم: احتراماً نظر به اینکه در پرونده کالسه 962388 بایگانی اجرای احکام شوراها براساس صدور اجراییه 
محکوم علیه ملیحه - مهدیه - محبوبه - معصومه - جواد - فاطمه وراث علی زیدآبادی نژاد و زهرا مکی آبادی محکوم به پرداخت اصل خواسته 
)مطالبه وجه( در حق محکوم له یاسین مجیدی فر گردیده که محکوم علیه یک دستگاه مغزکن معرفی که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق 
اجرای احکام شوراها نموده اند که توسط کارشناس رسمی دادگستری بازدید و اموال فوق واقع در محل منزل آقای مظفر افاضاتی واقع در چهارراه 
مشعل گاز بلوار استاد پاریزی می باشد که  به مبلغ 38/000/000 ریال ارزیابی و تعیین قیمت گردیده و مال معرفی شده در روز یکشنبه به 
تاریخ 1398/5/6 ساعت 11 ظهر از طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش می رسد و برنده مزایده  کسی است که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید 10درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ تا درصورت انصراف پس از کسر هزینه های اجرایی مابقی به حساب 
درآمدهای دولت واریز میگردد متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش 10 درصد مبلغ پیشنهادی که واریز به شماره حساب 
2171293825007 سپرده دادگستری نزد بانک ملی گردد داخل پاکت دربسته حداکثرتا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی 
به این اجرا ارسال و یا تحویل دفتر اجرای احکام شوراها نمایند و روی پاکت قید نمایند مربوط به مزایده مورخه یکشنبه 1398/5/6 می باشد و 

در صورت برنده شدن و انصراف 10درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود. مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسام قاسمی نژاد به وکالت از ورثه مرحوم فرج اله پاشائیان با ارائه دو برگ استشهادیه 
از دفتر اسناد رسمی شماره 224 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 2 فرعی 
از 950  اصلی واقع در بخش 36 کرمان بنام آقای فرج اله پاشائیان ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض 
و عدم  قانونی  از سپری شدن مدت  اینصورت پس  غیر  در  دارد  اداره تسلیم  این  به  را  خود 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  آرمانپور  محمد   -  1398/  4  /22 انتشار:  تاریخ 

سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
 210 شماره  رسمی  اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  پور  آبادی  عزت  مریم  خانم 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 1 فرعی از 2295  اصلی واقع در بخش 
35 کرمان بنام خانم مریم عزت آبادی پور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد 
خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
شهرستان  امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  آرمانپور  -محمد   1398/  4  /22 انتشار:  تاریخ 

سیرجان

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9701042
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9701042 موضوع وصول چک علیه متعهد: محمد حسن شمس الدینی 
نگاری - متعهد له: میثم طالبیگی مقداری طال و جواهرات نزد بانک ملی شعبه کارگشایی به وزن طال 
750 - 104/210 طالی 18 عیار و قیمت هر گرم طالی عیار 18 مبلغ 4530000 ریال متعلق به آقای 
محمدحسن شمس الدینی نگاری که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 472070000 ریال ارزیابی 
شده، از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1398/5/14 واقع در بانک ملی شعبه کارگشایی خیابان 
امام جنب بانک ملی مرکزی از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 472070000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده 
مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا طالی موجود در بانک دارای بیمه نمی 
باشد. چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 

مکان برگزار خواهد شد.



 محمدی، فرمانده پلیس راه
از تمهیدات طرح  تابستانی خبر داد:

نظارت جدی بر مسافرت های تابستانی

گروه خبر: فرمانده پلیس راه شهرستان سیرجان از طرح تابستانی 
پلیس راه و نظارت بر تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی برون 

شهری خبر داد.
سرهنگ پیام محمدی، با اعالم این خبر به نسیم امید گفت: طرح تابستانی پلیس 
راه شهرستان سیرجان از 31 خردادماه آغاز شده و تا 31 شهریور ماه ادامه دارد 
و ضرورت دارد پلیس راه با بکارگیری تمامی امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی، 
نظارت الزم را بر تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصالتی برون شهری داشته 
باشد تا ضمن رضایتمندی مردم و انضباط در عبور و مرور موجبات آرامش 
خاطر شهروندان را فراهم کنند. به گفته وی در این طرح اقداماتی از قبیل تجزیه 
وتحلیل تصادفات و بازخورد گیری از آن، رفع یا آشکار سازی نقاط حادثه خیز 
تعامل ویژه با یگان ها و سازمان های امدادی، نظارت بر شرکت های مسافربری 
استفاده از ظرفیت رسانه های جمعی، بهره گیری از سامانه های کنترلی در 
اختیار، انجام تست های سالمت رانندگان و همچنین برخورد با مرتکبین کلیه 
تخلفات رانندگی به ویژه تخلفات حادثه ساز از قبیل سرعت غیرمجاز، سبقت 
غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، عدم استفاده از کمربند ایمنی 
تمام سرنشینان در جاده های برون شهری، عدم استفاده از کاله ایمنی توسط 

موتورسواران درجاده ها و ... در دستور کار کارکنان پلیس راه قرار دارد. 
وی در پایان توصیه های فوق را به رانندگان محترم نمود: 1- توجه کافی به جلو 
داشته باشند 2- در زمان خستگی و خواب آلودگی از ادامه رانندگی خودداری 
کنند 3- به ازای هر دو ساعت رانندگی حداقل 15 دقیقه استراحت داشته باشند 
4- از عجله و شتاب بی مورد به شدت پرهیز کنند 5- به حقوق یکدیگر احترام 

بگذارند و با پلیس همکاری الزم را داشته باشند.

  باسالم و خسته نباشید آبسرد کن چهارراه اشکذری یک سال عوض 
شده و االن هیچ استفاده ای از آن نمی شود چون خراب است. لطفا پیگیری 

کنید 4917
 داروخانه کلینیک سالمت واقع در خیابان ابن سینا مثل بقالی شده دارو را 
بیمه حساب نمی کند بیشتر داروی خارجی می دهد با قیمت گران. و مردم 
بیچاره و بی سواد هم فکر می کنند داروها اینقدر گران شده اند. چرا کسی 

نظارت نمی کند؟6824
 بسیاری از درختان سطح شهر از کم آبی دارند خشک می شوند آنوقت 
شهرداری هنوز در تابستان گل می کارد هفته پیش بلوار گاز گل می کاشتند 
که یک روز در میان آب می خواهد. چرا برخی مسئوالن ما نمی فهمند؟3920

ویژه

گل گهر به واحدهای نیمه فعال صنعتی تسهیالت پرداخت کرد
 سیرجان نیوز: حسینی نژاد، رئیس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان گفت:  بر اساس ماده 43 قانون معادن 
برای رونق بخشی در حوزه صنعت جدی تر وارد عمل شدیم. به 
این صورت که شرکت ها و معادن و صنایع را ترغیب کردیم 
تا گردش مالی خود را به استان بیاورند. امسال هم این کار 
را شروع کرده ایم. امسال گل گهر سیرجان به 70 واحد راکد 

و نیمه فعال تسهیالت پرداخت کرد که قبل از این کار 2هزار میلیارد تومان گردش 
مالی خود را در بانک های استان آورد و از این سپرده  گذاری ها نیز به 70 واحد صنعتی 

تسهیالت اعطا شد.

دومین هفته کارگاه آموزش روایتگری
برگزار می شود 

نسیم امید: سلسله برنامه های آموزش روایتگری به همت کانون 
دفاع مقدس موسسه معراج اندیشه به تربیت راوی می پردازد .به 
گزارش روابط عمومی موسسه معراج اندیشه و به گفته مسئول 
کانون دفاع مقدس این موسسه، مجموعه کارگاه های آموزشی 
روایتگری به صورت یک هفته در میان و با هدف تربیت راوی در دو محور فن بیان و آموزش 
روایتگری در موسسه معراج اندیشه برگزار می شود. افاضاتی در این خصوص گفت: این 
کارگاه از یک شنبه 16 تیرماه در سالن کتابخانه موسسه معراج اندیشه برای استفاده عالقه 
مندان دایر شده است. آموزش فن بیان توسط حجت االسالم ذوالقدری و آموزش روایتگری 

توسط محمود صالحی انجام خواهد شد. 

می خواهند بین مردم و دولت فاصله ایجاد کنند
گفتارنو: معاون اول رئیس جمهور در جمع فرمانداران کشور تاکید کرد: 
ما با رویکردهای سنتی و نخ نما نمی توانیم از این مسائل در هم تنیده 
اقتصادی و اجتماعی عبور کنیم. زمان، زمان نشان دادن عزم و اراده ای 
برای مقابله با مشکالت است و این وابسته است به اینکه دولت بتواند از 
ظرفیت های خود استفاده کنند. جهانگیری یادآور شد: شما به عنوان 
مسئوالن استان باید چشم بینا و گوش شنوای دولت باشید. مسائل استان 
خود را باید رصد کنید و خوب بشنوید. مسئوالن ما خط مقدم ارتباط با مردم هستند این شنیدن برای 
ما راهگشا خواهد بود. اینکه مردم بدانند مسئوالن از طبقه دیگری نیستند خیلی کمک می کند البته 

مسائلی وجود دارد که می خواهند بین مردم و دولت فاصله ایجاد کنند که باید به آن پرداخت.

برگزاری دوره خبر نویسی و عکاسی فوتبال
فرهنگی  باشگاه  عمومی  روابط  گزارش  به  امید:  نسیم 
ورزشی گل گهر دوره آموزشی خبرنویسی و عکاسی فوتبال به 
همت این باشگاه و با همکاری هیئت فوتبال شهرستان برگزار 
شد. مهدی امیرپور، روزنامه نگار و مشاور رسانه ای، سردبیر 
سایت آی اسپورت و دبیر ورزشی روزنامه سازندگی در این 

کارگاه به بیان مفاهیم ورزش فوتبال، آموزش واکنش خبرنگار ورزشی نسبت به اتفاقات 
فوتبالی به خصوص حواشی لیگ برتر، تنظیم خبر ورزشی و زدن تیتر به آموزش 
خبرنگاران پرداخت. او همچنین در کارگاه عصر از شرکت کنندگان خواست ایده هایی 
در جهت رابطه ی نزدیکتر و بهتر تیم فوتبال گل گهر با مردم و جامعه بدهند به طوری 
که مردم این تیم را از خودشان بدانند و سیرجان به یک شهر کامل فوتبالی تبدیل شود. 
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گستره توزیع: استان کرمان
صندوق پستی : 78185146
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی
عضو شرکت تعاونی مطبوعات
توزیع: 09139565594
ارتباط با مدیر مسئول: 09133470728

رسانه جامعه مدنی اسالمی
هفته نامه خبری، تحلیلی، فرهنگی، اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  فرهـاد فتحی زاده
دفتر:خ ابن سینا، جنب بیمارستان قدیم امام رضا )ع(

تلفن: 42207250 - 42201609 فکس:42233672
روابط عمومی: 09162756265

انتقادهــا، پیشــنهادها و مشــکالت خــود و پیرامــون را 
بــه مــا پیامــک بزنیــد شــایدگوش شــنوایی باشــد.

نسیم سالم

50002288880044 

@nasim_omid_sirjan nasim_omid_sirjan nasimnet93@ gmail.com:پست الکترونیکی www.nasim-omid.ir : سایت

آیا سد معبر جرم است؟
با اشاره به ماده 2 قانون مجازات اسالمی برای هر جرمی در قانون برای 

آن مجازات تعیین شده است بنابراین جرم بودن یا نبودن عمل سد معبر 
بستگی به این دارد که در قوانین و مقررات موجود مجازاتی برای آن مقرر شده 
باشد به موجب قسمت اخیر ماده 690 قانون مجازات اسالمی، هر کس اقدام به 
هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در امالک متعلق 
به دولت یا شرکت های دولتی وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و... کند به 
مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. بنابراین هر امری تحت عنوان 

مزاحمت جرم است.
هرگونه اشغال فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر است 
و در قانون 55 شهرداری تخلف شناخته شده است و به شهرداری اجازه داده شده که 
بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود. البته از آن جا که 
سد معبر دارای مصادیق متعددی است، بهتر است شهرداری ابتدا با احترام و تذکر 
به برچیدن این موانع اقدام و از وارد کردن هرگونه خسارت مالی یا جانی پرهیز کند.

آیا مصالح ساختمانی هم جزو مصداق های سد معبر است
یکی از مشکالت شهروندان مزاحمت وسایل ساختمانی است که عبور و مرور را بسیار 
سخت می کند. که اگر هنگام ساختمان سازی، مصالحی در معابر عمومی قرار داشته 
باشد، مصداق سد معبر است زیرا فضای عمومی را به اشغال خود در آورده  است و با 
عوامل آن برخورد می شود. هنگام ساختمان سازی نباید فضای عمومی را به اشغال 
خود درآورد و تنها با کسب اجازه از شهرداری می توان از یک چهارم فضای پیاده رو یا 
حتی فضا های هوایی استفاده کرد تا مزاحمتی برای سایرین ایجاد نشود و اگر بیش 

از این اندازه شد شهرداری موظف است با این افراد برخورد کند.

انسان همواره در معرض ابتالء و امتحان قرار دارد 
اخالص و تقوا و رابطه ی با خدا را سرلوحه ی کار خود قرار دهید. اگر 

دو عامل صبر و استقامت و کمک گرفتن از خدا نباشد، راه طی نخواهد 
شد. انسان همواره در معرض ابتالء و امتحان قرار دارد و تنها با رعایت و حفظ 
تقوا می تواند به خود مصونیت بخشد. جهاد، مقاومت و صبر بدون برخورداری 
از نفس تزکیه شده امکان پذیر نیست. یکی از ویژگی ها که بسیار مهم است 
تا برای خودسازی به آن توجه کنیم و شاید جنبه تقدمی هم داشته باشد، 
اخالص است. ما باید اصالح، تقوا و دل نبستن به دنیا را سرلوحه ی اعمال و 

رفتار خود قرار دهیم. 
حضرت آیت ا... خامنه ای، مقام معظم رهبری

مومن، خیانت و نیرنگ ندارد 
اي مردم! وفا همراه راستي است، که سپري محکمتر و نگهدارنده 

تر از آن سراغ ندارم، آن کس که از بازگشت خود به قیامت آگاه باشد. 
اما امروز در محیط و زمانه اي زندگي مي کنیم که بیشتر مردم حیله و 
نیرنگ را، زیرکي مي پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبیر مي خوانند. 
شخصي تمام پیش آمدهاي آینده را مي داند، و راههاي مکر و حیله را 
مي شناسد ولي امر و نهي پروردگار مانع اوست، و با اینکه قدرت انجام 
آن را دارد آن را به روشني رها مي سازد وکسی که از گناه پروا ندارد از 

فرصتها براي نیرنگ استفاده مي کند.
نهج البالغه، خطبه41

تنها چیزی که در زندگی بدون تالش به دست می آید، شکست است. 
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